РАБОТНІКІ КАМЕРЦЫЙНЫХ АРГАНІЗАЦЫЙ
БУДУЦЬ АТРЫМЛІВАЦЬ ДЗІЦЯЧЫЯ
ДАПАМОГІ ПА НОВЫХ ПРАВІЛАХ
З 1 студзеня змяняецца парадак прызначэння
дзяржаўных дапамог сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей. Гаворка аб дапамогах сем'ям у сувязі з нараджэннем дзіцяці, жанчынам, якія сталі на ўлік у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага
тэрміну цяжарнасці, дапамогах на дзяцей ва ўзросце
да і пасля 3 гадоў, што прызначаюцца асобам, якія
працуюць у камерцыйных арганізацыях з колькасцю
персаналу за год згодна са спісам у сярэднім да 15 чалавек уключна, у індывідуальных прадпрымальнікаў
і прыватных натарыусаў. Пры гэтым, як заўважыла
намеснік кіраўніка Фондам сацыяльнай абароны насельніцтва Наталля ШАЎЛОЎСКАЯ, змяненне парадку
прызначэння і выплат дапамог закранае толькі камерцыйныя арганізацыі і ў тым ліку фермерскія гаспадаркі, аднак не распаўсюджваецца на спажывецкія
кааператывы, таварыствы ўласнікаў, грамадскія аб'яднанні і іншыя некамерцыйныя структуры.
Як адзначыла Наталля Шаўлоўская, прызначэнне
ўсіх узгаданых відаў дзіцячых дапамог асобам, якія
працуюць у невялікіх камерцыйных арганізацыях, будзе рабіцца камісіямі па прызначэнні дапамог пры
мясцовых выканаўчых і распарадчых органах, а выплата — органамі па працы, занятасці і сацыяльнай
абароне па месцы жыхарства ці, інакш кажучы, па
месцы рэгістрацыі грамадзян. Пры гэтым дапамогі,
прызначаныя па месцы працы асобам, якія заняты ў
камерцыйных арганізацыях, індывідуальных прадпрымальнікаў і прыватных натарыусаў, павінны выплачвацца работадаўцамі за кошт налічаных абавязковых
страхавых узносаў па снежань 2010 года ўключна.
Выплата дапамог па доглядзе за дзіцем ва ўзрос-

це да 3 гадоў, што былі прызначаны да 31 снежня па
месцы працы, з 1 студзеня будзе працягнута ў органах
па працы, занятасці і сацыяльнай абароне. Для гэтага,
заўважыла Наталля Шаўлоўская, камерцыйныя арганізацыі павінны перадаць арыгіналы дакументаў на
атрымальнікаў, даведкі ад памеры прызначаных дапамог і аб перыядзе іх выплат у тыя ж органы па працы,
занятасці і сацыяльнай абароне да 1 лютага. Копіі ж
дакументаў застаюцца ў работадаўцаў. Як, дарэчы,
павінны заставацца ў работадаўцы і дакументы, на
падставе якіх да 31 снежня 2010 года былі прызначаны
дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці, жанчынам,
якія сталі на ўлік у дзяржаўных установах аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці і дакументы
аб дапамогах на дзяцей ва ўзросце больш за 3 гады.
— Камерцыйным арганізацыям, індывідуальным
прадпрымальнікам, прыватным натарыусам пажадана
праінфармаваць сваіх супрацоўнікаў аб новым парадку выплаты дзіцячых дапамог, — адзначыла Наталля
Шаўлоўская. — Адначасова трэба мець на ўвазе, што
ў адносінах да дапамог па цяжарнасці і родах, па часовай непрацаздольнасці, а таксама ў адносінах да
аплаты аднаго свабоднага ад працы дня ў месяц маці,
бацьку, апекуну ці папячыцелю, якія выхоўваюць дзіця-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў, ніякіх змен няма:
выплаты работадаўцаў па-ранейшаму будуць уваходзіць у лік абавязковых страхавых узносаў. Пры гэтым
калі ў тых жа работадаўцаў узнікнуць якія-небудзь
пытанні, яны могуць звярнуцца па тлумачэнні ў органы
Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва ці ў органы
па працы, занятасці і сацыяльнай абароне.
Сяргей ГРЫБ.
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗГОСУДАРСТВЛЕНИЮ И ПРИВАТИЗАЦИИ
Полное и сокращенное
наименование объекта разгосударствления и приватизации, его
ведомственная принадлежность
Адрес
Вид деятельности объекта
разгосударствления и приватизации,
укрупненная номенклатура
выпускаемой продукции
Планируемые сроки
разгосударствления и приватизации
Предполагаемый способ
разгосударствления и приватизации
Орган, осуществляющий
разгосударствление
и приватизацию данного объекта,
и его местонахождение
Численность работающих, чел.
Срок предъявления претензий
Предполагаемый размер уставного
фонда создаваемого ОАО, руб.
Стоимость основных фондов –
всего, руб.
Площадь земельного участка,
занимаемого объектом, га.
Наличие принадлежащих
предприятию долей (паев, акций)
в активах других предприятий, руб.
Финансовое Балансовая прибыль
состояние Задол- кредиторская
объекта,
жендебиторская
руб.
ность

Журналісцкае расследаванне

Частка 2.

БІТЦіВА
ЗА
РОД
НАЕ
СЛО
ВА
забяспечана рэальнае двухмоўе ў афіцыйнай сферы?
Мы высвятлялі гэта пытанне з дапамогай паказальнага
журналісцкага эксперыменту.
Што дазваляе некаторым службовым асобам ігнараваць
беларускую мову і заставацца пры гэтым беспакаранымі? Што
абавяжа кожнага чыноўніка прыхінуцца да роднага слова?
Пра гэта чытайце ў матэрыяле «Звязды».

Фота
Анатоля КЛЕШЧУКА.

Праверыць, як тая ці іншая службовая асоба ставіцца да беларускай мовы, даволі проста. Для гэтага я ад імя прыватнай асобы напісаў
шэраг запытаў у паважаныя ўстановы. Увага, у тэксце сваіх зваротаў
адказы я ветліва папрасіў скласці па-беларуску. Пазначыў усе асабістыя
звесткі апроч тых, што з'яўляюся журналістам. І на правах звычайнага
грамадзяніна чакаў.
Падкрэслю, што ў артыкуле 4 Закона «Аб мовах у Рэспубліцы Бела- У мінулым годзе быў запушчаны фірменны цягнік
русь» замацаваны абавязак кіраўнікоў і работнікаў устаноў, арганізацый, па маршруце Мінск—Кіеў. Так званы «Белый аист».
органаў валодаць як беларускай, так і рускай мовамі. Таму адказ не на Не ўсім журналістам спадабалася ідэя: «Украінцы пасмяюцца
рускамоўнай назве. Няўжо нельга было напісаць «Белы бусел»?»
мове звароту — загадзя выглядае суб'ектыўным.
Па-другое, так заведзена, што адказваць прынята на той мове, на якой На гэта адказныя чыноўнікі з чыгункі адказалі так: «У нас двухмоўе.
Як хочам, так і пішам». Вось такім чынам адбываецца выцясненне
да цябе звярнуліся. Гэта элементарная норма чалавечай прыстойнасці.
беларускай мовы.
Просты эксперымент пацвердзіў не самыя аптымістычныя прагнозы.
Адказ 1. У адзін з найвялікшых сталічных гандлёвых цэнтраў я напісаў нанняў этыкі, адказаць па-беларуску.
Адказ 5. У адным з сілавых ведамстваў я пацікавіўся, ці ёсць у Безварот аб тым, што «з'яўляюся сталым кліентам». Пытанне было пастаўлена наступнае: «У час выпускных вечароў, калі іншыя крамы Мінска не ларусі магчымасць праходжання альтэрнатыўнай службы? (На іх сайце
маглі гандляваць алкагольнымі напоямі (у тым ліку і півам), у вас піва дазвалялася пісаць звароты з дапамогай інтэрнэту). Адказ, складзены
па-руску, прыйшоў менш чым праз суткі. Мне
свабодна прадавалася. У чым прычына?»
Сваю адпіску гандлёвы цэнтр склаў па-руску.
Складальнікі заканадаўчага акта паў- параілі звярнуцца з такім пытаннем у адно з
Напісалі, што яны дзейнічаюць у адпаведнасці
сюль ставяць злучнік «або». Гэта азна- міністэрстваў. 2:3.
Адказ 6. Яшчэ адзін ліст я напісаў у вядомую
з заканадаўствам. І адказнай асобе, напэўна,
чае, што можна карыстацца або рускай,
чхаць хацелася на мае беларускамоўныя прось- або беларускай мовай. І некаторыя чыноўнікі авіякампанію, якая працуе на тэрыторыі Белабы. 0:1 не на маю карысць.
ідуць лёгкім шляхам, выбіраюць толькі рус- русі. Паскардзіўся паветраным перавозчыкам
Адказ 2. У прадпрыемства «Гаррамаўтадар кую мову. Злучнік «або» дае ім магчымасць на тое, што іх кошты вельмі высокія. Адказалі
зноўку па-руску: тарыфы нашай авіякампаніі
Мінгарвыканкама» быў высланы самы гнеўны увогуле ігнараваць беларускую.
па маршруце Мінск—Масква знаходзяцца прызварот. На чым свет стаіць я бэсціў дарогу ля
свайго дома. «Самая дрэнная дарога ў горадзе, паласа перашкодаў», кладна на адным узроўні з тарыфамі чыгункі на перавозку вагонамі
— не шкадаваў я эмоцый і мастацкіх сродкаў. Адказ аб тым, што ў на- «купэ» і «СВ». 2:4 не на маю карысць.
Хоць дзеля аб'ектыўнасці адзначу, што, па водгуках кліентаў, у штаце
ступным годзе запланаваны капітальны рамонт, прыйшоў на чысцюткай
беларускай мове, за подпісам намесніка генеральнага дырэктара. 1:1. гэтай авіякампаніі працуе нямала адукаваных і прыстойных людзей, якія
Адказ 3. У кіраўніка вядомага нафтаперапрацоўчага прадпрыемства ведаюць мову і нават рыхтуюць на ёй некаторыя афіцыйныя дакументы.
я пацікавіўся, ці сапраўды біядызельнае паліва можа быць шкодным для Больш за тое, авіякампанія мае беларускамоўную версію інтэрнэт-старухавіка маёй машыны? Адказ пра тое, што такое паліва адпавядае еўра- ронкі.
пейскім стандартам, аказаўся рускамоўным. 1:2 не на маю карысць.
Адказ 4. «Цэнтр інфарматызацыі і аўтаматызацыі разлікаў г. Мінска» Вынікі эксперыменту
я папракнуў за тое, што сайт установы — выключна рускамоўны. Праз
З шасці адказаў на мае звароты — толькі два былі складзеныя
суткі прыйшоў беларускамоўны адказ аб тым, што ў хуткім часе будзе па-беларуску. Чатыры адказы — рускамоўныя.
гатова версія інтэрнэт-старонкі на нацыянальнай мове. 2:2.
Але пакараць службовую асобу, якая ігнаруе беларускую мову,
Адзначу, што некалькі зваротаў у паважаныя інстанцыі я накіраваў без сёння складана.
пазнакі «адказаць па-беларуску». Але склаў іх, натуральна, на роднай
Прычына гэтаму — пікантная нестыкоўка ў заканадаўстве.
мове. Нішто не перашкаджала службовым асобам, хоць бы з перака-



ЯКІ НЮАНС ЗАКОНА ДАЗВАЛЯЕ
ІГНАРАВАЦЬ БЕЛАРУСКУЮ МОВУ?
Некаторыя грамадскія дзеячы і дзяржаўныя
чыноўнікі, якія вывучаюць стан сучаснай беларускай мовы, адзначаюць, што наша заканадаўства па моўным пытанні — недасканалае.
— За кон не аб ход на
ўдасканальваць! — гэта
першае, што сказаў мне
падчас сустрэчы спадар
Алег ТРУСАЎ, кандыдат
гістарычных навук, старшыня Таварыства беларускай мовы імя Франціш ка Ска ры ны (5000
актыўных сябраў па ўсёй
краіне), сябар Грамадска-кансультатыўнай рады пры Адміністрацыі Прэзідэнта.
— Канстытуцыя называе беларускую і рускую мовы роўнымі па статусе — дзяржаўнымі.
А вось Закон «Аб мовах у Рэспубліцы Беларусь» Канстытуцыі, на мой погляд, пярэчыць.
Складальнікі заканадаўчага акта паўсюль ставяць злучнік «або». Гэта азначае, што можна
карыстацца або рускай, або беларускай мовай. І некаторыя чыноўнікі ідуць лёгкім шляхам, выбіраюць толькі рускую мову. Злучнік
«або» дае ім магчымасць увогуле ігнараваць
беларускую, — выкрывае юрыдычныя несты-

КАЛІ НАЦЫЯНАЛЬНАЯ МОВА
СТАНЕ ЗАПАТРАБАВАНАЙ?

Сёння беларуская мова недастаткова запатрабаваная ў афіцыйных сферах ужытку. Калі
б ёй карысталіся ў той ступені, у якой павінна
быць запатрабавана дзяржаўная мова, то зусім па-іншаму да яе вывучэння ставіліся б і ў
школах.
Дзяржава павінна рэальна забяспечыць кожнаму грамадзяніну права карыстацца мовай. А
гэта азначае, што кожны дзяржаўны служачы
павінен рэальна валодаць як беларускай, так
і рускай мовамі. Калі ў нас гэты бок дзяржаўнага двухмоўя будзе рэальна выконвацца, тады запатрабаванасць беларускай мовы будзе
іншай.

У Камісіі па адукацыі, культуры, навуцы і
навукова-тэхнічным прагрэсе Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі «Звяздзе»
паведамілі, што рыхтуецца канцэпцыя зменаў
у закон «Аб мовах». Але наперадзе — вялікая
праца, працэс рухаецца марудна. Таму прадказаць, калі злучнік «або» знікне з тэксту важнага
заканадаўчага акта — немагчыма.
— Некаторыя чыноўнікі увогуле не карыстаюцца беларускай мовай, спасылаючыся
на «Закон аб мовах». Маўляў, у нас ёсць
права выбару: можам карыстацца або толькі рускай мовай, або
ДЗЕ НАЙМАЦНЕЙШЫЯ ПАЗІЦЫІ
толькі беларускай, —
Ў
БЕЛАРУШЧЫНЫ?
цікавімся меркаваннем
— Некаторыя чыноўнікі ўпарта адхрышчпа праблеме ў Алякваюцца ад нацыянальнай мовы. Ці загібее бесандра ЛУКАШАНЦА,
ларускае слова ўшчэнт, калі такія тэндэнцыі
доктара філалагічных
будуць захоўвацца?
навук, дырэктара Ін— Беларуская мова прысутнічае ў грамадсты ту та мо вы і лістве значна больш шырока, чым мы прывыклі
таратуры імя Якуба
ўяўляць. Ёсць сведчанні таго, што яна ўмацоўКоласа і Янкі Купалы
вае свае пазіцыі ў грамадстве, — працягвае
Нацыянальнай акадэАляксандр Лукашанец. — Істотна змянілася саміі навук Беларусі.
цыяльная лакалізацыя мовы. Калі ў папярэднія
— Гэ та пы тан не
перыяды з беларускай мовай асацыявалася
для мяне вядомае. Памятаю, як абмяркоўваўся варыянт закона, які вёска, то цяпер цэнтрам захавання нацыянальдзейнічае сёння. У той час я асабіста выступаў най мовы робіцца горад. І што асабліва важна,
супраць гэтага «або». Але перамог іншы пункт яе носьбіты — гэта ў асноўным інтэлігенцыя і
Сёння беларуская мова недастаткова погляду. Сёння да гэтага пытання зноў вярта- маладое пакаленне беларусаў.
Феноменам жа сучаснай моўнай сітуацыі
запатрабаваная ў афіцыйных сферах юцца, і яно многімі ўспрымаецца абсалютна
ужытку. Калі б ёй карысталіся ў той правільна. Я думаю, што прыйдзе час, калі з'яўляецца тое, што беларуская мова пачынае
ступені, у якой павінна быць запатрабавана будзе падрыхтавана новая рэдакцыя закона пранікаць у інтэрнэт-камунікацыю і ў канфесійдзяржаўная мова, то зусім па-іншаму да яе «Аб мовах у Рэспубліцы Беларусь», дзе ўсё ную сферу. Тут дваццаць гадоў таму беларускай
вывучэння ставіліся б і ў школах. Дзяржава будзе сфармулявана ў строгай адпаведнасці мовы не было наогул. Гэта даказвае, што няпавінна рэальна забяспечыць кожнаму гра- з Канстытуцыяй.
гледзячы на ўсе складанасці, беларуская мова
мадзяніну права карыстацца мовай.
— Пры клад на пя тая част ка на шых сёння рэальна запатрабаваная. Тым больш што
дзяцей рэальна навучаецца ў беларуска- сфера інтэрнэт-камунікацыі ў значнай ступені
коўкі Закона Алег Трусаў. — Ёсць пастанова моўных класах. І гэта нягледзячы на тое, нікім не рэгламентуецца.
Канстытуцыйнага Суда за 2003 год аб тым, што краіна ўжо дваццаць гадоў як незалежКалі гаварыць пра набажэнства ў праваслаўшто папраўкі ў «Закон аб мовах» 1998 года, ная...
най царкве, то вялікае пытанне, ці руская мова
са шматлікімі злучнікамі «або», пярэчаць га— Гэта не зусім нармальна, але гэта адлюст- там выкарыстоўваецца. А калі выкарыстоўваецлоўнаму закону краіны. Па сутнасці гэты ню- роўвае рэальны стан запатрабаванасці бела- ца беларуская, хай сабе і абмежавана, то гэта
анс скасоўвае раўнапраўе дзвюх моў. Мы ніяк рускай мовы ў нашым грамадстве.
сапраўды сучасная беларуская літаратурная
не можам прымусіць чыноўніка карыс тацца
Але на якой бы мове ні навучаўся школьнік, мова. У каталіцкім касцёле беларуская мова
беларускай мовай. Парадаксальная сітуацыя: ён па сканчэнні сярэдняй навучальнай установы выкарыстоўваецца часта і рэгулярна. А руская
адначасова ёсць парушэнне Канстытуцыі, але можа карыстацца беларускай мовай у розных — не выкарыстоўваецца.
няма парушэння закону.
Яўген ВАЛОШЫН,
сферах.
Палата прадстаўнікоў з 2005 года абяцае
загадчык аддзела журналісцкіх
Таму асноўная праблема не ў колькасці вучўдасканаліць заканадаўства, — запэўнівае няў.
расследаванняў.
спадар Алег. — Але дагэтуль абяцанні не выкананыя. Уладзімір Здановіч (сёння старшыня Статыстыка
Камісіі па адукацыі, культуры, навуцы і навукоНАША СЛОВА ПАД ПАГРОЗАЙ ЗНІКНЕННЯ?
ва-тэхнічным прагрэсе Палаты прадстаўнікоў
Штодзённа беларускай мовай карыстаецца ўсяго чвэрць насельніцтва нашай краіны. Пры
Нацыянальнага сходу. — «Звязда») даслаў мне
гэтыя папраўкі, там усё проста — выкінуць гэтыя гэтым далёка не заўсёды гэта літаратурная мова.
Па афіцыйных звестках Нацыянальнага статыстычнага камітэта Беларусі, падчас перапісу
«або». І праблема ў многім будзе вырашана.
Апошнія аргументы «супраць» былі: дык рэаль- насельніцтва беларускую назвалі роднай 5058402 (большая частка насельніцтва краіны). А вось
нае ж двухмоўе дорага каштуе, гэта ж трэба колькасць асоб, якія размаўляюць па-беларуску штодзённа, — 2227175 чалавек.
Адукацыю ў беларускамоўных класах атрымлівае прыкладна адно дзіця з пяці. Па звестках
бланкі на дзвюх мовах рабіць, а ў нас грошай
Міністэрства адукацыі Беларусі, за 2009/2010 навучальны год такіх дзяцей у краіне было ўсяго
няма, будзем па-руску. Вось адказ.
— А, можа, і праўда гэта вялікія траты... — 19,1% ад усіх навучэнцаў.
У канцы 2009 года ЮНЭСКА (Арганізацыя аб'яднаных нацый па пытаннях адукацыі, навукі і
спрабую стаць на месца якога прагматычнага
куль
туры) выпусціла «Атлас моваў свету, якія знаходзяцца пад пагрозай знікнення». Беларусчыноўніка.
— Калі мова загіне, то ён не будзе чыноў- кая — туды ўвайшла.
Урад звярнуў увагу на даволі складанае становішча нацыянальнай мовы. Дзяржава
нікам. Шасцю губернямі пойдзем у Расію, і замест яго прышлюць якога мужыка з Кастрамы. плануе пашыраць сферу яе ўжывання. Пра тое, якім чынам гэта будзе рабіцца, чытайце
А ён, напрыклад, у Магадан паедзе. Разумны у наступнай частцы нашага журналісцкага расследавання.
Таксама з дапамогай аўтарытэтных дзяржаўных чыноўнікаў, грамадскіх і культурных
чыноўнік разумее гэта лепш за нас з табой.
Не будзе мовы — не будзе дзяржавы, тут усё дзеячаў мы склалі план з пяці крокаў, якія могуць прывесці да новага росквіту беларускай мовы. Пра гэта чытайце ў наступным нумары.
проста.
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Республиканское унитарное
предприятие вычислительной
техники и информатики «БелВТИ»
(РУП «БелВТИ»),
Министерство экономики
г. Минск, ул. Раковская, 12А-16

Республиканское унитарное
предприятие «Станкостроительный завод
имени С.М. Кирова» (УП «Станкостроительный
завод имени С.М. Кирова»),
Министерство промышленности
г. Минск, ул. Красноармейская, 2, корп. 1
Производство промышленных станков
и технологической оснастки: ленточно-отрезные
станки; протяжные станки; деревообрабатывающее
оборудование; торфовозные вагоны

Переработка лома
и отходов цветных металлов
IV квартал 2010 г.

Арендное предприятие
«Минский Промтранспроект»
(АП «Минский Промтранспроект»)

Научно-исследовательское
арендное предприятие
«Стройэкономика»
(НИАП «Стройэкономика»)

г. Минск, ул. В. Хоружей, 13/61

г. Минск, ул. В. Хоружей, 13/61

Деятельность
в области архитектуры,
инженерные услуги

Исследования и разработки
в области экономики
и права в строительстве

IV квартал 2010 г.

IV квартал 2010 г.

IV квартал 2010 г.

Создание открытого
акционерного общества

Создание открытого акционерного общества

Создание открытого
акционерного общества

Создание открытого
акционерного общества

Фонд «Минскгоримущество»,
220050, г. Минск,
пр. Независимости, 8

Фонд «Минскгоримущество»,
220050, г. Минск, пр. Независимости, 8

Фонд «Минскгоримущество»,
220050, г. Минск,
пр. Независимости, 8

Фонд «Минскгоримущество»,
220050, г. Минск,
пр. Независимости, 8

199
Месяц со дня опубликования

521
Месяц со дня опубликования

108
Месяц со дня опубликования

75
Месяц со дня опубликования

284184946

22646800000

12136000000

3670000000

1602898329

18725818

1823016755

723013848

1,4828

14,9625

–

–

19173076

–

–

11463700

950009623
2086147396

254910000
8347470000

4760000000
767567375

835314285
215115909

303187291

1049820000

214440714

202659885

Уношу
прапанову!

ВЕРНЕМ ЯГО З ЗАБЫЦЦЯ

М

АЛА ўжо хто з сягонняшніх мінчан і гасцей сталіцы, прагульваючыся цяністымі алеямі дзіцячага парку імя Максіма
Горкага, прыгадвае тое, што менавіта тут у даваенны час стаяў
драўляны двухпавярховы дом народнага песняра Беларусі Якуба Коласа. Толькі мемарыяльная дошка на адным з адміністрацыйных будынкаў сціпла нагадвае пра гэта. Дый сам паэтаў
дом, у якім ён пражыў з сям'ёй з 1927 да 1941 года, стаяў не на
гэтым месцы, а значна далей, у прымыкаючым да парку Вайсковым завулку. Потым ужо ў пасляваенны час і гэтая тэрыторыя стала паркавай зонай. Дом Коласа, як вядома, згарэў у
першыя дні вайны ў часе варожай бамбёжкі. Пра развітанне з
родным папялішчам, пра жахоты першых ваенных дзён і тое,
што выпала перажыць мінчанам, і ў тым ліку Коласавай сям'і,
у сваёй дакументальнай аповесці «За вас зямлі я памалюся...»
паведаў у часопісе «Полымя» малодшы сын песняра, доктар
тэхнічных навук Міхась Канстанцінавіч Міцкевіч. Ён прыгадаў
і свайго роднага брата, выпускніка геолага-геаграфічнага факультэта Белдзяржуніверсітэта Юрыя Канстанцінавіча, расказаў пра яго горкі трагічны лёс.
Сярэдні сын Коласа Юрка Міц- не забуду гэтага. Вярнуўшыся з
кевіч быў прызваны ў рады дзей- ваенкамата, ты нікога з нас не занай арміі, ваяваў артылерыс там стаў дома, не застаў і самога дома.
8-й батарэі 3-га дывізіёна 49-га Пасля мы расшукалі адзін другога,
карпуснога артылерыйскага палка. абмяняліся некалькімі паштоўкамі.
30 верасня 1941 года ад яго прый- Я ніколі не забуду і таго пісьма, якое
шло апошняе франтавое пісьмо. Ён ты мне прыслаў з сваёй часці. Гэта
загінуў без вестак у самых гарачых пісьмо мяне ўсхвалявала і абрадабаях на подступах да Масквы.
вала. Ты пісаў: «Вось ужо два тыдні,
28 лістапада 1942 года Якуб Ко- як я знаходжуся ў бесперапынных
лас, звяртаючыся да суайчыннікаў баях. За гэты час звыкся з вайной.
на хвалях радыёэфіру, звярнуўся і І не адну фашысцкую галаву разда яго, страчанага сына, з надзе- несла мая батарэя, галаву подлых
яй, што сын адзавецца весткай. Не забойцаў, спаліўшых наш горад,
магло сэрца Коласа і яго жонкі Ма- расстрэльваўшых мірнае насельніцрыі Дзмітрыеўны, братоў Данілы і тва. Гэта — наша помста, і помсціць
Міхася змірыцца з гэтай няпэўнас- мы будзем жорстка». Кожны дзень
цю, тым больш паверыць у беззва- успамінаем цябе, мілы, разам з маротнасць страты. «Мілы, мой родны маю і тваімі братамі. Ты жывеш у
сын Юрка! — гаварыў Колас. — Во- нашых сэрцах... Калі ты пачуеш мой
сем месяцаў прайшло з той пары, як голас, адзавіся, дарагі Юрка, хоць
рассталіся мы з табою, мой родны! бы некалькімі радочкамі».
Прайшло 65 пераможных год
Ты добра памятаеш, пры якіх акалічнасцях гэта адбылося. Я ніколі з дня заканчэння самай жорсткай

МАШЫНА
РАЗЛАДУ
Сястра своеасабліва адрэагавала на смерць брата...
Паводле звестак прэс-афіцэра
Партызанскага РУУС Ганны ЧыжЛіташ, жанчына падазраецца ў
тым, што ў дзень смерці брата
ўкрала яго машыну коштам 7,5
тысячы долараў ЗША. Прынамсі,
удава, якой аў тамабіль павінен
быў дастацца ў спадчыну, знайшла згаданую машыну ў двары
дома, дзе жыве сястра нябожчыка. Калі ж яна пачала патрабаваць, каб ёй тэрмінова аддалі
аў та ма біль, бра ты ня бож чы ка
выгналі ўдаву з двара. Узрушаная жанчына выклікала супрацоўнікаў міліцыі і напісала заяву аб
выкраданні машыны. Па гэтым
факце заведзеная крымінальная
справа.
Ігар ГРЫШЫН.

КАНФІСКАВАНА
НЕЛЕГАЛЬНАЙ
ПІРАТЭХНІКІ
НА 22 МІЛЬЁНЫ
Дырэктар прыватнага ўнітарнага прадпрыемства, жыхар Віцебска, які вёз вялікую партыю
кантрабанднай піратэхнікі, быў
затрыманы міліцыянерамі на
дарозе ля вёскі Жалезнякі Віцебскага раёна. На «фордзе» ён
перавозіў 32 тысячы розных піратэхнічных вырабаў агульным
коштам 22,5 мільёна рублёў.
Па коль кі су пра ва джаль ныя
дакументы на груз адсутнічалі,
праваахоўнікі склалі адміністрацыйны пратакол, а піратэхніку
канфіскавалі.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

вайны ў гісторыі чалавецтва. 24-гадовым юнаком застаўся ў яе марозных сцюжах сын народнага песняра
Беларусі Якуба Коласа. Засталіся
дзясяткі тысяч яго пагодкаў. Страцілася цэлае маладое пакаленне ў
імя нашай з вамі явы. І мне паэтычным словам захацелася вярнуць
Юрку Міцкевіча ў паэме «Апалены
золак» на роднае котлішча ў сучасны парк, даць яму магчымасць
духоўнай прысутнасці ў памяці сягонняшніх ягоных равеснікаў. Паэма будзе неўзабаве апублікавана
на старонках першага нумара часопіса «Маладосць» 2011 года. У
паэме ёсць і такія строфы Юркавага маналогу:
Ну вось, пабыў я на Айчыне,
Усю душою прыгарну!
Бывайце ў ранішнім спачыне,
Мне ж час падацца на вайну.
Даруйце, рана патрывожыў
Пад небам ваш дасветны сон.
З сабой нясу я ў падарожжа
У пальцах сціснуты патрон.
Іду сцяжынай-кметай Бога,
Што росна ззяе на траве.
Патрон — ён мой...
Жыцця другога
Знянацку ўжо не абарве.
Ён — мой... Яму на дне магілы
Да скону вечнага ляжаць.
Над ім зямныя небасхілы
Ад кананад не задрыжаць.
Тварыце свет красою дужай
Падальш ад пошаснага зла.
Няхай над ранішняю ружай
Заўсёды зумкае пчала.

Няхай ваш парк —
мой дом калішні —
Сустрэне кожнага — жыві!
Кароткі век мой быў не лішні,
Бо ўстаў, расстрэльны, на крыві.
Прынесенае на алтар перамогі юнае жыццё не было марным.
Салдат-франтавік павінен быць
не забытым намі, суайчыннікамі.
Сягоння, рыхтуючыся да 130-годдзя з дня нараджэння волатаў айчыннай літаратуры Янкі Купалы і
Якуба Коласа, мы павінны зрабіць
усё належнае, каб памяць пра іх
наш народ захоўваў да драбніц, каб
іх літаратурная спадчына кратала
сэрцы новых пакаленняў. У гэтым
магутным арсенале памяці павінен
годна паўстаць і вобраз загінулага
на вайне Юркі, сына Якуба Коласа. Як сімвал яго юнага пакалення,
гартаванага мужнасцю ў гады ваеннага ліхалецця.
Таму ўношу прапанову: зрабіць усё магчымае, каб у парку
Горкага на месцы колішняй коласаўскай хаты з'явілася створаная
на нашы ўсенародна сабраныя
грошы бронзавая кампазіцыя:
маці праводзіць на вайну сына.
Яны двое — і Марыя Дзмітрыеўна, і яе сын Юрка — засталіся
павечна ў суровым часе вайны.
Гэты помнік абудзіць у сэрцы
кожнага самыя дарагія пачуцці,
доказна скажа, што жыццё павінна тварыцца без войнаў, што
не для заўчасных страт вырастаюць і на нашай зямлі, і ў свеце
вакольным маладыя людзі.
Мікола МЯТЛІЦКІ, паэт, лаўрэат
Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі
Беларусь імя Янкі Купалы.

МИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
10 января 2011 г. повторно проводит открытый аукцион
по продаже земельных участков в частную собственность граждан
Республики Беларусь в Минском районе
1
Адрес земельного участка
2
Кадастровый номер
3 Площадь земельного участка
4
5
6
7

Целевое назначение

Лот 1
Сеницкий с/с, д. Прилуки
623686604601000340
0,1300 га
Для строительства
и обслуживания жилого дома

Лот 2
Сеницкий с/с, д. Прилуки
623686604601000337
0,2172 га
Для строительства
и обслуживания жилого дома

1 445 310

2 021 370

22 000 000

58 000 000

2 200 000

5 800 000

Расходы по подготовке
документации (рублей)
Начальная цена земельного
участка (рублей)
Задаток (рублей)

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, д. 8. Дата проведения: 10.01.2011 г. в 9.00.
Заявления на участие и необходимые документы
принимаются с 8.00 до 17.00 по адресу: г. Минск,
ул. Ольшевского, д. 8, к. 416. Окончание приема
заявлений и документов: 03.01.2011 г. Контактный
телефон: 204 11 62.
Задаток за участие в аукционе на Лоты 1–2 перечисляется на расчетный счет № 3600621160189 ГУ
МФ РБ по Минской области, филиал № 614 ОАО
«АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, код
520, УНП 600052409, код платежа – 04901.
К участию в аукционе допускаются физические
лица, подавшие в комиссию в указанные сроки соответствующее заявление с приложением необходимых
документов и внесшие в установленном порядке на
указанный в объявлении расчетный счет задаток.
Все желающие могут ознакомиться с документацией и земельными участками в соответствующем
сельисполкоме.
Аукцион признается несостоявшимся в случаях,
если: ни один из участников аукциона после трехкратного объявления первой объявленной цены не
поднял аукционный номер; ни один из участников
аукциона в соответствии с решением комиссии не
был признан победителем; заявление об участии
в аукционе подано менее чем двумя участниками

аукциона (в этом случае местный исполнительный
комитет в течение 10 рабочих дней после признания аукциона несостоявшимся принимает решение
о предоставлении единственному участнику земельного участка в частную собственность. В течение 10
рабочих дней со дня принятия указанного решения
гражданин обязан внести плату за земельный участок в размере его начальной цены, увеличенной на
5 %, возместить расходы, связанные с подготовкой
аукциона и документации, необходимой для его проведения, и выполнить условия, предусмотренные в
решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона).
Документы, необходимые для участия в аукционе:
1. Заявление на участие в аукционе с указанием
кадастровых номеров и адресов земельных участков.
2. Заверенные банком копии платежных поручений о внесении задатка на расчетный счет.
3. Гражданином – копия документа, содержащего
его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования (ксерокопия паспорта);
3.1 представителем гражданина – нотариально
удостоверенная доверенность.
При подаче документов на участие в аукционе
граждане Республики Беларусь предъявляют паспорт
гражданина Республики Беларусь, а представители
граждан – документ, удостоверяющий личность.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Организатор: Каменский сельский исполнительный комитет
№
лота

Вид аукциона,
целевое назначение

1.

В частную
собственность
для строительства
и обслуживания
жилого дома

Местоположение
земельного участка, площадь,
кадастровый номер
д. Поречье,
ул. Центральная, У-2а,
Лепельского района,
площадь 0,1269 га,
кадастровый номер
222781712101000036

1. Аукцион состоится 11 февраля
2011 года в 15.00 по адресу: Витебская
область, Лепельский район, агрогородок
Камень, улица Ленинградская, 25а.
2. Заявления на участие принимаются по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 по адресу: агрогородок
Камень, улица Ленинградская, 25а, Каменский сельский исполнительный комитет. Последний день приема заявлений
08.02.2011 года до 17.00.
3. К участию допускаются граждане РБ,
подавшие заявление установленной формы, внесшие задаток в размере 10 % от

Условия и ограничения

Расходы
по подготовке и изготовлению документов (руб.)

Начальная
цена, руб.

Сумма
задатка, руб.

- водоохранная зона озера
«Девичье»;
- получение победителем в
установленном порядке технической документации и разрешения на строительство

1029779

3000000

300000

начальной цены объекта аукциона в кассу
Каменского сельисполкома.
4. Для участия в аукционе необходимо
предоставить копию документа, содержащего его идентификационные сведения, без
нотариального засвидетельствования;
представителем гражданина — нотариально удостоверенную доверенность,
удостоверяющую личность, а также
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и копии платежных
документов, подтверждающих уплату
залога.
5. Оплата стоимости предмета аукцио-

на, расходов по организации и проведению аукциона, публикации в средствах
массовой информации и расходов по
подготовке и изготовлению документации,
подлежащих возмещению победителем,
осуществляется в течение 10 рабочих
дней со дня принятия решения о передаче в частную собственность победителю
аукциона земельного участка.
6. Всем желающим предоставляется
возможность предварительно ознакомиться с документами и земельным участком в
натуре. Контактные телефоны: 8 (02132)
2 39 62; 8 (029) 713 99 41. УНП 300039758.

